
Toruń październik 2022.

ROK 2022 w PFRON



Współpraca PFRON z jednostkami samorządu terytorialnego odbywa się na wielu 

płaszczyznach. JST  są jest naturalnym partnerem Funduszu. Powyższe wynika z:

• Finansowanie zadań ustawowych, w szczególności wynikających z art. 35a  ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

• Udział JST w programach Rady Nadzorczej PFRON realizowanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

szczególnie przyjęcie roli Realizatora działań na rzecz lokalnych społeczności,

• Udział JST w projektach realizowanych przez Fundusz a finansowanych bądź dofinansowanych ze 

środków UE 



Programy Rady Nadzorczej PFRON realizowane

na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.



Realizacja zadań i programów
przez Oddziały PFRON w 2021 r. 
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Realizacja zadań i programów
przez Oddziały PFRON w 2021 r. 



Rodzaj wydatku Przyznany limit 
(bieżący +zobowiązania) 

Wydatki
2021 r.

Wykonanie 
limitu

Konkurs nr 1/2020 248 358 507,67 245 546 176,32 98,87%

Konkurs nr 1/2018 (tryb pozakonkursowy) 126 613 745,72 123 564 497,30 97,59%

Konkurs nr 1/2019 (zobowiązania i tryb pozakonkursowy) 28 318 883,56 28 151 730,69 99,41%

Przeciwdziałanie COVID-19 (poza konkursem) 6 279 913,35 6 259 963,35 99,68%

Konkurs 4/2017 (zobowiązania - tryb pozakonkursowy) 633 027,74 549 885,29 86,87%

Konkurs nr 1/2016 (zwrot wkładu własnego) 83 342,92 83 342,92 100,00%

Obsługa (eksperci) 50 000,00 19 381,94 38,76%

Razem wydatki (zgodnie ze sprawozdaniem finansowym) 410 337 420,96 404 174 977,81 98,50%

Zadania zlecane – art. 36

Konkurs nr 1/2020
Konkurs nr 1/2018 

(tryb pozakonkursowy)

Konkurs nr 1/2019 
(zobowiązania i tryb 

pozakonkursowy)

Przeciwdziałanie 
COVID-19 (poza 

konkursem)

Konkurs 4/2017 
(zobowiązania, 

tryb 
pozakonkursowy)

Konkurs nr 1/2016 
(zwrot wkładu 

własnego)

Obsługa 
(eksperci)

Wydatki 2021 r.



Zadania zlecane – art. 36

Jednostka organizacyjna PFRON
(Biuro/Oddział)

Liczba umów 
na podstawie 

których dokonano 
wypłat

Liczba umów 
(poza konkursem, 

COVID-19) na podstawie 
których dokonano 

wypłat

Liczba umów 
(projekty strategiczne, 

konkurs nr 1/2020) 
na podstawie których 

dokonano wypłat

Razem liczba umów 
dotyczących 

przeciwdziałania 
COVID-19

Wydatki 2021 r. ogółem
(bieżące i zobowiązania)

Wydatki 
na realizację umów 
(poza konkursem, 

COVID-19)

Wydatki 
na realizację umów

(projekty 
strategiczne, 

konkurs nr 1/2020)

Razem wydatki 
dotyczące 

przeciwdziałania 
COVID-19

w tym 
paragraf 2450

DWP 111 10 35 45 77 745 808,80 1 443 905,00 39 362 743,87 40 806 648,87 40 806 648,87

Dolnośląski PFRON 56 7 14 21 27 085 670,18 634 045,00 6 403 635,70 7 037 680,70 7 037 680,70

Kujawsko-Pomorski PFRON 53 1 12 13 23 785 050,02 74 088,00 4 249 697,33 4 323 785,33 4 286 785,33

Lubelski PFRON 64 9 14 23 37 403 362,69 809 281,54 7 602 675,01 8 411 956,55 8 411 956,55

Lubuski PFRON 21 2 6 8 9 680 917,40 131 490,00 3 418 164,17 3 549 654,17 3 549 654,17

Łódzki PFRON 59 6 10 16 24 542 164,61 698 385,00 3 749 592,88 4 447 977,88 4 447 977,88

Małopolski PFRON 81 3 12 15 35 356 219,51 246 800,00 5 459 065,14 5 705 865,14 5 705 865,14

Mazowiecki PFRON 96 12 17 29 44 562 240,10 1 265 402,00 14 764 720,01 16 030 122,01 15 915 122,01

Opolski PFRON 14 0 3 3 4 518 390,35 0,00 413 988,80 413 988,80 413 988,80

Podkarpacki PFRON 39 2 11 13 15 267 155,67 96 210,00 3 427 414,50 3 523 624,50 3 493 624,50

Podlaski PFRON 45 3 9 12 17 658 017,97 182 493,00 5 013 252,88 5 195 745,88 5 195 745,88

Pomorski PFRON 59 3 11 14 17 903 720,52 112 943,81 1 963 636,64 2 076 580,45 2 076 580,45

Śląski PFRON 53 1 17 18 18 205 722,86 311 360,00 4 837 094,53 5 148 454,53 5 148 454,53

Świętokrzyski PFRON 22 1 4 5 7 834 018,80 19 120,00 548 200,88 567 320,88 567 320,88

Warmińsko-Mazurski PFRON 41 0 17 17 10 386 195,00 0,00 3 209 588,73 3 209 588,73 3 209 588,73

Wielkopolski PFRON 57 3 19 22 22 452 044,63 222 400,00 10 191 052,33 10 413 452,33 10 413 452,33

Zachodniopomorski PFRON 29 1 3 4 9 788 278,70 12 040,00 1 199 579,00 1 211 619,00 1 211 619,00

Razem 900 64 214 278 404 174 977,81 6 259 963,35 115 814 102,40 122 074 065,75 121 892 065,75



Konkurs nr 1/2021 „Sięgamy po sukces”
(dane nieostateczne)

Zadania zlecane – art. 36



Obszary realizowane  w  ramach programu .:

▪ B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych i ŚDS w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 
poruszania się i komunikowania

▪ C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych
▪ D - likwidacja barier transportowych (dofinansowanie zakupu pojazdów)  
▪ F - tworzenie lub przeciwdziałanie degradacji istniejących WTZ
▪ G - uzupełnienie środków algorytmowych na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych

▪ Wnioski i wystąpienia składane w terminach wyznaczonych uchwałą o przyjęciu warunków brzegowych i 
kierunkach działań

▪ A - zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
▪ E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji 

osób niepełnosprawnych

Wnioski składanych na bieżąco (do 30 listopada ) bezpośrednio do PFRON

Program wyrównywania różnic między regionami III



Liczba projektów na 2021 r. złożona w ramach wniosków i wystąpień do Oddziałów PFRON

Program wyrównywania różnic (…)

Lp. Oddział

Liczba projektów złożona do Oddziałów PFRON na 2021 r. Liczba 
złożonych 
wniosków 

/wystąpień 

Liczba 
zawartych 

umów 
razem obszar A obszar B obszar D obszar E obszar F obszar G

1 Dolnośląski 65 0 33 30 1 1 0 32 29

2 Kujawsko-Pomorski 83 2 36 28 7 8 2 40 37

3 Lubelski 92 7 27 30 4 18 6 45 44

4 Lubuski 23 0 13 10 0 0 0 18 12

5 Łódzki 50 0 16 26 0 2 6 33 32

6 Małopolski 96 0 55 21 0 17 3 32 29

7 Mazowiecki 95 0 50 30 0 13 2 40 39

8 Opolski 15 0 4 7 0 4 0 7 7

9 Podkarpacki 111 0 44 44 0 18 5 37 37

10 Podlaski 50 0 25 13 0 9 3 21 21

11 Pomorski 58 1 29 12 2 11 3 31 24

12 Śląski 61 1 26 13 3 14 4 37 33

13 Świętokrzyski 63 4 26 27 0 2 4 29 24

14 Warmińsko-Mazurski 46 0 20 16 2 6 2 22 21

15 Wielkopolski 74 8 23 22 0 16 5 39 36

16 Zachodniopomorski 60 1 28 22 1 6 2 27 25

Razem 1042 24 455 351 20 145 47 490 450



Program wyrównywania różnic (…)

obszar A; 24; 2%

obszar B; 455; 44%obszar D; 351; 34%

obszar E; 20; 2%

obszar F; 145; 14%

obszar G; 47; 4%

LICZBA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH NA 2021 R.



Program wyrównywania różnic (…)

Lp. Oddział PFRON

Liczba
powiatów 

w 
województwach 

Liczba powiatów, 
z terenu których 
wpłynęły wnioski 

w PWRMR III 
w 2021 r.

Liczba umów 
zawartych 

w PWRMR III 
w 2021 r.

Wskaźnik 
uczestnictwa 

powiatów 
w programie 

1 Dolnośląski 30 21 29 70,00%

2 Kujawsko-Pomorski 23 20 37 86,96%

3 Lubelski 24 20 44 83,33%

4 Lubuski 14 10 12 71,43%

5 Łódzki 24 18 32 75,00%

6 Małopolski 22 20 29 90,91%

7 Mazowiecki 42 29 39 69,05%

8 Opolski 12 7 7 58,33%

9 Podkarpacki 25 22 37 88,00%

10 Podlaski 17 14 21 82,35%

11 Pomorski 20 17 24 85,00%

12 Śląski 36 21 33 58,33%

13 Świętokrzyski 14 13 24 92,86%

14 Warmińsko-Mazurski 21 17 21 80,95%

15 Wielkopolski 35 25 36 71,43%

16 Zachodniopomorski 21 20 25 95,24%

Razem 380 294 450 77,37%
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W dniu 22 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek Zarządu Funduszu, 

podjęła decyzję o wprowadzeniu korzystnych zmian w Programie 
wyrównywania różnic między regionami obszar D, który przewiduje pomoc 
finansową dla samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych 

z przeznaczeniem na zakup mikrobusów albo autobusów do przewozu osób 
niepełnosprawnych do placówek służących ich rehabilitacji.



Zmiany dotyczą:

1) umożliwienia dofinansowania zakupu pojazdów do przewozu osób 
niepełnosprawnych do placówek prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego szczebla wojewódzkiego (dotychczas w programie mogły uczestniczyć 
wyłącznie placówki prowadzone przez samorząd gminny, powiatowy albo organizacje 
pozarządowe);

2) podwyższenia maksymalnej wysokości dofinansowania PFRON (intensywności 
pomocy) do zakupu pojazdu o 15 punktów procentowych ( czyli np. było 70% teraz 
wynosi 85% dofinansowania )



I jeszcze zwiększenie dofinansowania

1) obszar D – na likwidację barier transportowych do:

a) 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które 
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie 
przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 

b) 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej 
„mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 

9-cio miejscowymi,

c) 300.000,00 zł dla autobusów;



Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 

w 2022 roku

Uchwała nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON 
z dnia 10 grudnia 2018 r.

zmieniająca pilotażowy program 
„Aktywny samorząd”.



Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 
w 2022 roku

Uchwała nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: 

„Kierunki działań oraz warunki brzegowe 

obowiązujące realizatorów pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” w 2022 

roku”.



Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2022 roku 

– realizowane formy wsparcia  (16 z 17-tu zadań przewidzianych w 

programie)
✓ Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

▪ Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

(osoby z dysfunkcją ruchu)

▪ Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją ruchu)

▪ Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją słuchu)

▪ Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

(osoby z dysfunkcją słuchu)

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

▪ Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

(osoby z dysfunkcją wzroku – stopień znaczny i dzieci oraz osoby z dysfunkcją obu rąk)

▪ Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu 

elektronicznego i oprogramowania

▪ Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

(osoby z dysfunkcją wzroku – stopień umiarkowany)

▪ Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania 

(osoby z dysfunkcją słuchu)

▪ Zadanie 5: utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego 



Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 
– formy wsparcia  realizowane w 2022 roku  

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

▪ Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

▪ Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

▪ Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

▪ Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej 

na III poziomie jakości)

▪ Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub 

oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej

✓ Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.



Środki finansowe rozdysponowane na limity dla Oddziałów PFRON 
ogółem: 188.150.813,06 zł, w tym:

187 027 328,09 zł
Limit na wypłaty z tyt. zawartych umów z Realizatorami

Wykonanie 99,76%

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Lp. Oddział PFRON
Liczba 

JST
Limity
(w zł)

Wypłaty
(w zł)

w tym:

Moduł I
(w zł)

Moduł II
(w zł)

obsługa, 
promocja, 
ewaluacja

(w zł)

1 Dolnośląski 30 11 864 940,71 11 851 273,49 7 316 470,74 3 823 833,91 710 968,84

2 Kujawsko-Pomorski 23 10 084 777,28 10 084 777,28 6 584 582,79 2 884 691,96 615 502,53

3 Lubelski 24 9 855 804,24 9 855 803,70 6 012 756,74 3 241 525,95 601 521,01

4 Lubuski 14 6 106 579,16 6 106 579,16 3 278 004,65 2 455 872,99 372 701,52

5 Łódzki 24 14 443 262,85 14 443 262,85 9 764 154,70 3 797 594,48 881 513,67

6 Małopolski 22 11 855 567,62 11 855 567,62 7 368 740,37 3 765 994,49 720 832,76

7 Mazowiecki 42 22 964 240,00 22 659 253,00 13 714 184,35 7 570 467,65 1 374 601,00

8 Opolski 12 4 137 253,94 4 137 253,94 2 866 662,05 1 018 083,46 252 508,43

9 Podkarpacki 25 11 812 762,31 11 766 106,00 6 731 047,75 4 337 749,25 697 309,00

10 Podlaski 17 6 274 415,34 6 274 415,34 4 294 298,31 1 610 510,65 369 606,38

11 Pomorski 20 14 453 892,35 14 453 607,47 6 565 232,56 7 008 383,27 879 991,64

12 Śląski 36 20 188 707,89 20 105 541,79 13 787 050,58 5 165 196,30 1 153 294,91

13 Świętokrzyski 14 8 900 604,33 8 900 604,33 4 803 926,33 3 558 060,75 538 617,25

14 Warmińsko-Mazurski 21 7 428 840,74 7 428 840,74 4 167 168,20 2 810 673,84 450 998,70

15 Wielkopolski 35 19 669 431,49 19 669 431,49 12 610 004,25 5 858 945,56 1 200 481,68

16 Zachodniopomorski 21 6 986 247,84 6 986 247,84 4 915 004,55 1 644 852,58 426 390,71

Razem 380 187 027 328,09 186 578 566,04 76 087 415,69 47 093 845,81 11 246 840,03
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Realizacja wypłat w 2021 r.



Środki finansowe rozdysponowane na limity dla Oddziałów PFRON 
ogółem: 188.150.813,06 zł 

Wykonanie 

99,69%

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Kategoria 
wydatków

Moduł I 
(w zł)

Moduł II
(w zł)

Obsługa, 
promocja, 
ewaluacja

JST
(w zł)

Eksperci 
PFRON
(w zł)

Promocja 
PFRON
(w zł)

Wysokość 
środków 
wg limitu

115 142 973,57 60 635 784,13 11 248 570,39 1 033 259,02 90 225,95

Realizacja 
wypłat 

114 779 288,92 60 552 437,09 11 246 840,03 923 878,45 73 562,37

% realizacji 
zadania                

99,68% 99,86% 99,98% 89,41% 81,53%

114 779 288,92 zł
60 552 437,09 zł

11 246 840,03 zł

923 878,45 zł 73 562,37 zł

Realizacja wypłat 

Moduł I Moduł II Obsługa,
promocja,
ewaluacja
JST

Eksperci
PFRON

Promocja PFRON



Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
nowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Na 2022 rok zaproponowano także dodatkowe (w stosunku do zasad realizowanych w 2021 roku) udogodnienia
związane z realizacją programu:

✓ wnioskodawca może występować przez pełnomocnika, zgodnie z pełnomocnictwem w zwykłej formie 
pisemnej, którego wzór został określony w systemie SOW – ust. 26, pkt 12.

✓ wprowadzono minimalny próg punktowy, umożliwiający bieżące udzielenie dofinansowania na poziomie 10 
pkt. – ust. 27 pkt 3.

✓ wprowadzono cykliczność realizacji ocenionych merytorycznie wniosków (nie krótsze niż okresy kwartalne).  
Wnioski ocenione w danym kwartale poniżej minimalnego progu punktowego umożliwiającego bieżące 
udzielanie dofinansowania oraz wnioski, które nie mogą być zrealizowane w danym cyklu ze względu 
na niedostateczną wysokość aktualnego limitu środków finansowych realizatora, będą przechodziły do puli 
wniosków rozpatrywanych w kolejnym cyklu realizacji wniosków ocenionych merytorycznie. 
Oczekiwaniem Funduszu jest skrócenie okresu oczekiwania Wnioskodawcy na realizację złożonego wniosku 
– ust. 27, pkt 4.



Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzięki
oddziaływaniom edukacyjnym i rewalidacyjno-wychowawczym przygotowywane są do uczestnictwa w życiu
społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej. Istotnym elementem systemu wsparcia ww. osób są
działania realizowane dla nich przez ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW), ośrodki
rewalidacyjno -wychowawcze (ORW), szkoły specjalne przysposabiające do pracy (SPdP), a także inne placówki
edukacyjne działające na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996,
z późn. zm.).

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” pozwoli na wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia
wsparcia w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym
aktywności zawodowej. Program adresowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych działających na
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a jego beneficjentami są absolwenci tych
placówek. Beneficjenci programu – niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które
nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach
samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej), otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego
całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej. Na
podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania
w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom niepełnosprawnym, o których jest
mowa powyżej.

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”



Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających 
absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i 
niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. 

W dniu 23.06.2021 r. Uchwałą nr 7/2021 Rady Nadzorczej PFRON zmieniony został pilotażowy program 
„Rehabilitacja 25 plus” zatwierdzony Uchwałą nr 8/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 21.08.2018 r.
z późn. zm.

Rada Nadzorcza PFRON: 

✓ wydłużyła okres realizacji programu o dwa kolejne lata szkolne (2021/2022 i 2023/2024);

✓ zatwierdziła zmianę w definicji absolwenta w związku z wydłużeniem realizacji programu.

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”



W dniu 25.03.2022 r. Zarząd PFRON (uchwałą nr 34/2022) dla roku szkolnego 2022/2023:
✓ ustalił miesięczną stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu 

w wysokości 2.500,00 zł,

✓ wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu 
od dnia 16.05.2022 r. do dnia 17.06.2022 r.

Ważne w 2022 roku!

Jeżeli adresat programu chce objąć wsparciem także osoby, o których mowa w rozdziale VI ust. 4 pkt 2 
programu (osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW, ORW, bądź innych placówek 
edukacyjnych w wieku powyżej 20 roku życia do 24 roku życia, a także absolwentami SPdP w wieku 
powyżej 20 roku życia do 23 roku życia), to powinien uwzględnić te osoby we wniosku w planowanej 
liczbie osób mających zostać objętych wsparciem. 

W odniesieniu do każdej z takich osób, konieczne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę uzasadnienia 
w formie załącznika do wniosku (Inne załączniki w formularzu wniosku). Na podstawie załączonych 
do wniosku informacji Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON będą podejmować decyzję 
w zakresie przyznania dofinansowania na każdą z takich osób. 

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”



Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus”



Zajęcia klubowe w WTZ 

Cel programu – wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu 
samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez 

prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako 
zorganizowanej formy rehabilitacji 



Zajęcia klubowe w WTZ

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków
PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpiły do realizacji programu.

Beneficjentami programu są:

▪ Osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności(lub orzeczenie równoległe), które były uczestnikami WTZ i
opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia.

▪ Osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) znajdujące się na prowadzonej
przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w
warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.



Zajęcia klubowe w WTZ

Zakres pomocy

▪ Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczy kosztów prowadzenia
przez WTZ zajęć klubowych, które mogą obejmować aktywne formy wspierania
osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia.

▪ Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5
godzin miesięcznie.

▪ Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.

▪ Zgodnie z art. 10g ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna może
kontynuować zajęcia klubowe bez względu na utratę lub zamianę zatrudnienia.



30

Wnioski złożone na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w WTZ
od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku

Zajęcia klubowe w WTZ

Lp. Województwo
Liczba 

realizatorów

Liczba 
wspartych 

WTZ

Liczba 
beneficjentów

1 dolnośląskie 5 5 48

2 kujawsko-pomorskie 3 3 53

3 lubelskie 2 2 7

4 lubuskie 3 5 36

5 łódzkie 3 3 20

6 małopolskie 5 9 76

7 mazowieckie 12 13 186

8 opolskie 2 2 30

9 podkarpackie 14 14 165

10 podlaskie 8 9 72

11 pomorskie 4 4 35

12 śląskie 7 10 116

13 świętokrzyskie 4 6 35

14 warmińsko-mazurskie 3 3 31

15 wielkopolskie 13 16 130

16 zachodniopomorskie 4 6 45

ogółem 92 110 1 085
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Środki finansowe rozdysponowane na limity dla Oddziałów PFRON ogółem: 5 532 846,00 zł
- dotyczy prowadzenia zajęć klubowych w WTZ od dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 stycznia 2022 roku

Realizacja wypłat w ramach przyznanych limitów
99,9%Lp. Oddział PFRON

Limit 
(w zł)

Kwota wypłaty 
(w zł)

1 Dolnośląski 199 260,00 199 260,00

2 Kujawsko-Pomorski 293 355,00 293 355,00

3 Lubelski 80 257,50 80 257,50

4 Lubuski 185 422,50 185 422,50

5 Łódzki 53 043,75 53 043,75

6 Małopolski 390 217,50 390 217,50

7 Mazowiecki 988 919,00 980 617,00

8 Opolski 166 050,00 166 050,00

9 Podkarpacki 902 205,00 902 205,00

10 Podlaski 365 309,50 363 833,50

11 Pomorski 160 976,25 138 836,25

12 Śląski 608 850,00 608 850,00

13 Świętokrzyski 163 282,50 163 282,50

14 Warmińsko-Mazurski 131 610,00 130 072,50

15 Wielkopolski 636 525,00 636 525,00

16 Zachodniopomorski 207 562,50 207 562,50

Oddziały ogółem 5 532 846,00 5 499 390,50
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Zajęcia klubowe w WTZ



Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania 
żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

1. Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana jest ze 

środków PFRON:

1) w ramach Modułu I – w formie jednorazowego świadczenia na rehabilitację społeczną z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 5 pkt 1,

2) w ramach Modułu II – w formie jednorazowego świadczenia stanowiącego rekompensatę poniesionych strat 

i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 i ust. 5 pkt 2.

„Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
– Moduły I-IV



Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych 
spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce 
rehabilitacyjnej udzielana jest ze środków PFRON w ramach Modułu III – w formie dofinansowania kosztów 
związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Pomoc finansowa dla samorządów powiatowych lub samorządów gminnych, które  w związku z wystąpieniem 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób 
niepełnosprawnych lub ich otoczenia udzielana jest ze środków PFRON w ramach Modułu IV.

„Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
– Moduły I-IV



W dniu 25 lutego 2021 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła zmiany do programu „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” (Uchwała RN PFRON nr 1/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.).

Zarząd PFRON w dniu 25 marca 2021 r. przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe 
obowiązujące w 2021 roku realizatorów Modułu IV programu.

- z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu mogły wystąpić samorządy 
gminne lub samorządy powiatowe, które uwzględniając stan pandemii wirusa COVID-19 w Polsce, 
uruchomiły w 2021 roku dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Plan finansowy na realizację programu w 2021 roku – 55 000 000,00 zł

„Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
- Moduł IV
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liczba Stan realizacji wniosków na dzień 
31 grudnia 2021 r.

złożone

zweryfikowane pozytywnie

liczba zawartych umów

Środki finansowe rozdysponowane na limity dla Oddziałów PFRON 
ogółem 42 572 363,46 zł, w tym: 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku (…)” - Moduł IV

stan na 31-12-2021 r. Wnioski Umowy

L.p. Oddział

złożone
zweryfikowane 

pozytywnie liczba 
zawartych 

umów

kwota z umowy
(w zł)

kwota 
wypłacona 

(w zł)
liczba

kwota 
(w zł)

liczba
kwota 
(w zł)

1 Dolnośląski 17 1 057 352,99 16 917 923,49 16 917 923,49 917 923,49

2 Kujawsko-Pomorski 17 1 030 098,58 15 768 167,77 15 768 167,77 768 167,77

3 Lubelski 123 10 764 690,44 122 10 612 370,44 122 10 602 760,37 10 602 760,37

4 Lubuski 41 2 751 562,39 41 2 726 928,81 41 2 726 928,81 2 726 928,81

5 Łódzki 74 6 699 509,18 71 6 324 932,28 71 6 324 932,28 6 324 932,28

6 Małopolski 31 2 226 305,13 31 2 191 216,13 31 2 191 216,13 2 191 216,13

7 Mazowiecki 33 2 249 601,14 27 1 595 117,20 25 1 518 623,92 1 518 623,92

8 Opolski 16 1 178 339,37 16 1 165 260,29 16 1 165 260,29 1 165 260,29

9 Podkarpacki 34 2 029 459,55 31 1 091 972,16 29 991 233,53 991 233,53

10 Podlaski 11 897 520,94 11 897 520,94 11 897 520,94 897 520,94

11 Pomorski 16 1 318 249,35 15 1 098 848,09 15 1 098 848,09 1 098 848,09

12 Śląski 15 851 615,78 11 333 979,43 11 333 979,33 333 979,33

13 Świętokrzyski 52 3 464 302,19 50 3 345 765,78 50 3 345 765,78 3 345 765,78

14 Warmińsko-Mazurski 43 2 378 779,51 40 2 044 304,60 40 2 029 504,60 2 029 504,60

15 Wielkopolski 83 6 039 793,10 73 4 873 888,04 72 4 862 388,04 4 862 388,04

16 Zachodniopomorski 41 3 033 929,73 37 2 634 865,92 37 2 634 865,52 2 634 865,52

Ogółem 647 47 971 109,37 2 42 623 061,37 602 42 409 918,89 42 409 918,89



Środki finansowe rozdysponowane na limity dla Oddziałów PFRON 
ogółem 42.572.363,46 zł, w tym:

„Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku (…)” - Moduł IV

Lp. Oddział
Kwota limitu

(w zł)
Kwota z umów

(w zł)
Kwota wypłaty

(w zł)

Wskaźnik 
realizacji
(wypłaty

/limit)

1 Dolnośląski 917 923,49 917 923,49 917 923,49 100%

2 Kujawsko-Pomorski 768 167,77 768 167,77 768 167,77 100%

3 Lubelski 10 612 370,44 10 602 760,37 10 602 760,37 100%

4 Lubuski 2 726 928,81 2 726 928,81 2 726 928,81 100%

5 Łódzki 6 324 932,28 6 324 932,28 6 324 932,28 100%

6 Małopolski 2 191 216,13 2 191 216,13 2 191 216,13 100%

7 Mazowiecki 1 589 157,92 1 518 623,92 1 518 623,92 96%

8 Opolski 1 165 260,29 1 165 260,29 1 165 260,29 100%

9 Podkarpacki 991 233,53 991 233,53 991 233,53 100%

10 Podlaski 897 520,94 897 520,94 897 520,94 100%

11 Pomorski 1 098 848,09 1 098 848,09 1 098 848,09 100%

12 Śląski 333 979,43 333 979,33 333 979,33 100%

13 Świętokrzyski 3 345 765,78 3 345 765,78 3 345 765,78 100%

14 Warmińsko-Mazurski 2 044 304,60 2 029 504,60 2 029 504,60 99%

15 Wielkopolski 4 862 388,04 4 862 388,04 4 862 388,04 100%

16 Zachodniopomorski 2 702 365,92 2 634 865,52 2 634 865,52 98%

Razem 42 572 363,46 42 409 918,89 42 409 918,89 100%
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Realizacja wypłat (100% wartości umów)

– stan na 31 grudnia 2021 r. 

kwota z umowy kwota wypłacona



„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku (…)” – Moduł I (oddziaływanie żywiołów)

Środki finansowe rozdysponowane na limity dla Oddziałów PFRON 
ogółem 175.275,00 zł, w tym:

171.000,00 zł – Moduł I 4.275,00 zł – Obsługa

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Liczba powiatów
- Realizatorów

Realizacja wypłat
(w zł)

1

71 750,00

3

33 825,00

2

49 200,00

1

20 500,00

Realizacja Modułu I w 2021 r.

Oddział Dolnośląski Oddział Małopolski

Oddział Podkarpacki Oddział Śląski

MODUŁ I 
- pomoc dla 

Beneficjentów
Obsługa JST Razem

Oddział PFRON
Liczba 

powiatów
- Realizatorów

Limit
(w zł)

Realizacja 
wypłat
(w zł)

Limit
(w zł)

Realizacja 
wypłat
(w zł)

Limit
(w zł)

Realizacja 
wypłat
(w zł)

Oddział Dolnośląski 1 70 000,00 70 000,00 1 750,00 1 750,00 71 750,00 71 750,00

Oddział Małopolski 3 33 000,00 33 000,00 825,00 825,00 33 825,00 33 825,00

Oddział Podkarpacki 2 48 000,00 48 000,00 1 200,00 1 200,00 49 200,00 49 200,00

Oddział Śląski 1 20 000,00 20 000,00 500,00 500,00 20 500,00 20 500,00

Ogółem 7 171 000,00 171 000,00 4 275,00 4 275,00 175 275,00 175 275,00



„Centra informacyjno-doradcze 
dla osób z niepełnosprawnością” 

Program zatwierdzony uchwałą nr 2/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 r.

Na realizację programu w roku 2021 zabezpieczono środki w wysokości 8.539.000,00 zł 

w pozycji planu finansowego „Inne programy”.

Celem Celem programu jest wzrost samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnościami 

poprzez zapewnienie im zindywidualizowanego, opartego na ścisłej współpracy międzyinstytucjonalnej dostępu 

do informacji o technologicznie zaawansowanych rozwiązaniach służących likwidowaniu napotykanych barier 

i ograniczeń oraz wzrost efektywności pomocy udzielanej ze środków PFRON, poprzez ograniczenie, wykluczenie 

przypadków związanych z likwidacją barier funkcjonalnych, generujących nieuzasadnione koszty towarzyszące 

procesowi zaopatrzenia osób z niepełnosprawnościami w sprzęty, urządzenia, usług.



Uchwałą nr 61/2021 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 23 lipca 2021 r. 
przyjęto dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2021 roku realizatorów programu 
pn. „Centra informacyjno - doradcze dla osób z niepełnosprawnością”.

Na podstawie przyjętej uchwały ogłoszono w terminie 29 lipca 2021 r. - 13 września 2021 r. nabór wniosków 
na realizację zadania w ramach Modułu II programu, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Wsparcia 
i Testów.

W ramach prowadzonej procedury do naboru przystąpiło 12 podmiotów. Wszystkie spełniły wymagania podmiotowe 
i przedmiotowe określone w zasadach naboru wniosków. 

„Centra informacyjno-doradcze 
dla osób z niepełnosprawnością” 



MODUŁ I

Struktura modułowa
programu 

Centra informacyjno-doradcze 
dla osób z niepełnosprawnością 

przy Oddziałach PFRON.

MODUŁ II MODUŁ III

Działania wspierające realizację 
zadań finansowanych 

ze środków PFRON związanych 
z likwidacją barier funkcjonalnych 

w ramach regionalnej sieci 
współpracy, z wykorzystaniem 

opracowanych i aktualizowanych 
baz informacji. 

Utworzenie Ośrodków Wsparcia 
i Testów.

Szkolenia, warsztaty, praktyki dla 
osób z niepełnosprawnościami 

(użytkowników), ekspertów, 
doradców oraz kadr realizatorów 
zadań finansowanych ze środków 
PFRON, w tym placówek SCWEW 

(Specjalistycznych Centrów 
Wspierających Edukację 

Włączającą).

„Centra informacyjno-doradcze 
dla osób z niepełnosprawnością” 



Projektowanie zasad realizacji, procedur oraz instrumentów informatycznych

W pierwszym półroczu 2021 roku w ramach wdrażania programu podejmowane były następujące działania:

✓ powołano zespół roboczy, którego zadaniem było opracowanie dokumentów programowych tj.: model 
funkcjonowania centrów przy Oddziałach PFRON, kryteria naboru Rehamanagerów, wzory umów, sprawozdań itp.;

✓ prowadzono systematyczną pracę w zakresie opracowania narzędzia informatycznego w postaci ankiety, która 
zaimplementowana zostanie do systemu SOW w celu obsługi Beneficjentów programu;

✓ w dniu 31 marca 2021 r. zawarte zostało porozumienie nr 181/P/SCWEW/2021 pomiędzy PFRON a Ośrodkiem 
Rozwoju Edukacji, w którym strony zadeklarowały wzajemną, ścisłą współpracę w zakresie realizowanych 
przedsięwzięć; PFRON zobowiązał się m.in. do współpracy z podmiotami, które podjęły się pełnienia jednocześnie 
roli SCWEW i roli Ośrodków Wsparcia i Testów (OWiT) określonej w programie CIDON, w tym do zawarcia 
z wyłonionymi przez ORE grantobiorcami umów o prowadzenie ośrodka w ramach programu CIDON.

„Centra informacyjno-doradcze 
dla osób z niepełnosprawnością” 



Cel i założenia programu

Program „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” jest programem, który 

powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez osoby z niepełnosprawnością trudności. Szczególnie 

akcentowanym i bardzo istotnym w codziennym funkcjonowaniu problemem dla tych osób było 

rozproszenie informacji, dotyczących dostępnego wsparcia dla samych osób z niepełnosprawnością, 

jak i ich najbliższych. Dużym oczekiwaniem ze strony środowiska osób z niepełnosprawnością było 

uzyskiwanie potrzebnych informacji w jednym miejscu, bez konieczności długotrwałego poszukiwania 

form dostępnej pomocy, realizatorów określonych zadań, czy też konieczności samodzielnego 

rozstrzygania wątpliwości związanych z właściwym doborem technologii asystujących.



Centra przy Oddziałach PFRON

➢ programach realizowanych przez PFRON,

➢ projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,

➢ obowiązujących systemach orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i 
pozarentowych,

➢ możliwościach uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego,

➢ zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny, w sprzęt rehabilitacyjny oraz w 
środki pomocnicze,

➢ sprawach dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych i 
organizatorów tych turnusów,

➢ likwidacji barier funkcjonalnych - architektonicznych, technicznych oraz w 
komunikowaniu się,



Centra przy Oddziałach PFRON

➢ działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej 
przez osoby niepełnosprawne,

➢ rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych,

➢ ulgach i uprawnieniach wynikających z obowiązującego 
ustawodawstwa,

➢ ustawowym wsparciu pracodawców osób 
niepełnosprawnych,

➢ instytucjach wspierających osoby niepełnosprawne.



Centra przy Oddziałach PFRON

➢ Podejmowanie działań związanych z pomocą osobie z niepełnosprawnością, 
poprzez kontakt z właściwą instytucją według kompetencji, w tym:

➢ wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów, 

➢ pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce czy instytucji,

➢ weryfikacja sposobu załatwienia sprawy na rzecz danej osoby, 

➢ Kierowanie do specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.

➢ Współudział w tworzeniu i realizacji planu aktywizacyjnego, prowadzonego 
przez specjalistę ds. zarządzania rehabilitacją.

➢ Kierowanie do Ośrodka Wsparcia i Testów.



Centra przy Oddziałach PFRON

➢ Zorganizowanie i utrzymanie sieci współpracy jednostek 
zaangażowanych w działania na rzecz osób z 
niepełnosprawnością na terenie działania Oddziału PFRON.

➢ Organizowanie cyklicznych spotkań, czy konferencji 
uczestników sieci współpracy z terenu działania Oddziału 
PFRON, podczas których możliwa będzie wymiana doświadczeń 
oraz dobrych praktyk. 

➢ Współudział (w ramach sieci współpracy) w opracowaniu 
standardów lub wytycznych wyposażania osób z 
niepełnosprawnością w różnego rodzaju technologie 
asystujące, stosownie do indywidualnych potrzeb.



Moduł I

Szczególnie w odniesieniu do osób, które uzyskały orzeczenie o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności po raz pierwszy (jednakże skorzystać może każda 
osoba z niepełnosprawnością) możliwe jest również uzyskanie wsparcia w postaci 
usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją. Głównym zadaniem tego specjalisty 
jest objęcie takiej osoby kompleksowym wsparciem, aby pomóc jej przezwyciężyć 
nową i trudną sytuację, w której się znalazła. 



Moduł II

Moduł II programu to przede wszystkim uruchomienie Ośrodków Wsparcia i Testów, 
w których osoby z niepełnosprawnością będą mogły przetestować oraz wypożyczyć 
bezpłatnie wysoko specjalistyczne technologie asystujące, które obejmują sprzęt, 
urządzenia i oprogramowania służące zwiększaniu lub poprawianiu możliwości 
samodzielnego funkcjonowania. 

Dzięki możliwości przetestowania takiego sprzętu osoby, które zdecydują się na jego 
zakup w przyszłości, decyzję tę podejmą bardziej świadomie, w oparciu o realne 
doświadczenie i praktykę. 



Moduł II

W ramach modułu II organizowana ma być ponadto sieć współpracy pomiędzy realizatorami zadań 
finansowanych ze środków PFRON, ośrodkami akademickimi, jednostkami systemu oświaty lub 
innymi instytucjami, czy jednostkami praktycznie zaangażowanymi w ułatwianie osobom z 
niepełnosprawnościami pełnego i skutecznego udziału w życiu społecznym.

➢ Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

➢ koordynatorzy ds. dostępności,

➢ lokalne agencje rozwoju regionalnego, 

➢ lokalne Grupy Działania,

➢ Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPS/MOPR),

➢ organizacje pozarządowe,

➢ ośrodki wczesnej interwencji,

➢ placówki edukacyjne – szkoły specjalne, OSW, SOSW, żłobki integracyjne, przedszkola 
integracyjne, OREW, ORW, itp.,

➢ placówki szpitalne – psycholog, pracownik socjalny,



Ośrodki Wsparcia i Testów

Zakres funkcjonowania OWiT:

➢ prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w 
takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, 
rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności 
osobistej oraz dbałości o zdrowie;

➢ świadczenie porad OzN w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych 
potrzeb technologii asystujących i ich prezentacja;



Ośrodki Wsparcia i Testów

➢ prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazywanie potencjału 
wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym lub pomoc 
OzN w wyszukaniu stosowanych szkoleń w tym zakresie;

➢ wypożyczanie sprzętów, urządzeń i oprogramowania w celu ich 
testowania przez OzN poza siedzibą OWIT, 

➢ świadczenie porad członkom rodzin OzN i ich opiekunom, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wykorzystania 
technologii asystujących.



Rodzaje niepełnosprawności obsługiwane przez 
OWiT

➢ w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia uruchomienia OWIT 
będzie działał w przeważającym zakresie na rzecz osób z 
niepełnosprawnościami wzroku w różnym nasileniu, osób z 
niepełnosprawnościami słuchu i problemami w komunikowaniu się 
za pomocą mowy oraz osób z niepełnosprawnościami obu kończyn 
górnych;

➢ w późniejszym okresie funkcjonowania OWIT powinien być gotowy 
organizacyjnie i merytorycznie do prowadzenia działań na rzecz 
innych OzN wymagających zastosowania TA.



Przykładowe technologie asystujące na 
wyposażeniu OWiT

➢ Notatniki brajlowskie 

➢ Linijki brajlowskie

➢ Oprogramowania powiększająco-udźwiękawiające

➢ Lupy elektroniczne

➢ Powiększalniki

➢ Oprogramowania rozpoznające znaki typu OCR

➢ Kamery do komunikacji na odległość i do streamowania

➢ Pętle indukcyjne



Przykładowe technologie asystujące na 
wyposażeniu OWiT

➢ Smartfony, dyktafony

➢ Laptopy z ekranem dotykowym, tablety z wgranym oprogramowaniem do komunikacji alternatywnej

➢ Specjalistyczne przyciski, interfejsy, przełączniki, klawiatury, myszki, joysticki umożliwiające sterowanie 
wzrokiem, powiekami

➢ Syntezatory mowy

➢ Odtwarzacze książek mówionych

➢ Aplikacje edukacyjne, udźwiękowione słowniki języków obcych

➢ Czytniki z wykorzystaniem e-papieru

➢ Cyfrowy zegar alarmowy z poduszką wibracyjną

➢ Czujnik płaczu dziecka

➢ EyeTracker

➢ Programy komputerowe przeznaczone dla OzN z barierami komunikacyjnymi.



Od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-
doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON).

W ramach działalności CIDON można uzyskać informacje m.in. na temat programów realizowanych przez 
PFRON, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,  obowiązujących systemów orzecznictwa, 
dostępnego wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny, ulg 
i uprawnień wynikających z przepisów prawa, a także instytucji działających na rzecz osób 
z niepełnosprawnością i wiele innych.

W każdym z Oddziałów wyznaczeni zostali pracownicy do realizacji zadań Centrum. 

„Centra informacyjno-doradcze 
dla osób z niepełnosprawnością” 



W III kwartale 2022 roku w ramach realizacji programu podejmowane były następujące działania:

✓ W wyniku przeprowadzonego w maju br. dodatkowego naboru na utworzenie OWIT przez organizacje pozarządowe 
wyłoniono kolejnych 5 Ośrodków Wsparcia i Testów w województwach małopolskim (2), opolskim (1), lubuskim (1) 
i zachodniopolskim (1). 

✓ Prowadzono spotkania z firmą SOFTIQ oraz zespołem SOW z zakresu opracowania nowych form raportowania 
w Module CIDON.

✓ Uruchomiono dodatkową dostępność dla osób indywidualnych, które chcą skorzystać ze wsparcia CIDON 
w postaci formularza zgłoszeniowego, powiązanego bezpośrednio z systemem SOW.

✓ Prowadzono spotkania konsultacyjno – szkoleniowe z zakresu obsługi systemu SOW CIDON dla poszczególnych 
Ośrodków Wsparcia i Testów.

✓ Prowadzono spotkania konsultacyjne z pracownikami CIDON.

„Centra informacyjno-doradcze 
dla osób z niepełnosprawnością” 



OWiT w podziale 
na województwa 

„Centra informacyjno-doradcze 
dla osób z niepełnosprawnością” 



Rada Nadzorcza PFRON przyjęła program w dniu 18 marca 2022 r. (uchwała nr 3/2022). 

CEL PROGRAMU:

zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Moduł I - skierowany do osób indywidualnych (pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie 
lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie).

Moduł II - skierowany do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych (obejmuje finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów poniesionych przez samorządy wojewódzkie, powiatowe lub gminne, 
w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla niepełnosprawnych obywateli z Ukrainy i osób im 
towarzyszących (np. opiekunów)).

Moduł III - skierowany do organizacji pozarządowych (dotychczas ogłoszono dwa nabory, ten moduł umożliwia 
sfinansowanie przez PFRON miejsc pobytowych i terapii oferowanych przez organizacje pozarządowe). 
Wdrażaniem i nadzorowaniem realizacji Modułu III programu zajmuje się Departament ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi. Składane w ramach Modułu III programu wnioski mogą dotyczyć rodzaju 
zadania określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków.

BUDŻET: 130 mln zł.

„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”



„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Moduł I - skierowany do osób indywidualnych (pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie 
lub naprawie wyrobów medycznych)

Lp. Oddział PFRON Liczba złożonych 

wniosków 

Kwota 

wnioskowana 

(w zł) 

Limit środków 

na realizację 

Modułu I 

Liczba zawartych 

umów

Kwota zawartych 

umów 

(w zł)

Liczba umów, 

do których 

wypłacono środki

Kwota wypłacona

(w zł)

1 Dolnośląski 3 153 750,00 153 750,00 3 153 750,00 0 0,00

2 Kujawsko-Pomorski 2 82 000,00 82 000,00 2 82 000,00 0 0,00

3 Lubelski 2 10 250,00 10 250,00 2 10 250,00 0 0,00

4 Lubuski 2 153 750,00 153 750,00 0 0,00 0 0,00

5 Łódzki 2 92 250,00 92 250,00 0 0,00 0 0,00

6 Małopolski 4 107 625,00 107 625,00 4 107 625,00 1 51 250,00

7 Mazowiecki 1 20 500,00 20 500,00 1 20 500,00 0 0,00

8 Opolski 1 51 250,00 51 250,00 1 51 250,00 1 51 250,00

9 Podkarpacki 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

10 Podlaski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

11 Pomorski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

12 Śląski 7 169 125,00 164 000,00 6 164 000,00 1 15 375,00

13 Świętokrzyski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

14 Warmińsko-Mazurski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

15 Wielkopolski 1 102 500,00 102 500,00 1 102 500,00 1 102 500,00

16 Zachodniopomorski 4 584 250,00 584 250,00 3 481 750,00 2 461 250,00

29 1 527 250,00 1 522 125,00 23 1 173 625,00 6 681 625,00Razem



„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”
Moduł II - skierowany do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych (obejmuje finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów poniesionych przez samorządy w związku z uruchomieniem wsparcia 
dla niepełnosprawnych obywateli z Ukrainy i osób im towarzyszących)

Lp. Oddział PFRON Liczba złożonych 

wniosków 

Kwota 

wnioskowana 

(w zł) 

Limit środków 

na realizację 

Modułu II 

(w zł) 

Liczba zawartych 

umów

Kwota zawartych 

umów 

(w zł)

Liczba umów, 

do których 

wypłacono środki

Kwota wypłacona

(w zł)

1 Dolnośląski 2 353 280,00 227 280,00 1 227 280,00 0 0,00

2 Kujawsko-Pomorski 3 3 667 157,46 3 667 157,46 3 3 667 157,46 3 3 667 157,46

3 Lubelski 5 1 080 913,20 1 080 913,20 5 1 080 913,20 5 1 080 913,20

4 Lubuski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

5 Łódzki 1 22 446,00 22 446,00 1 18 846,00 0 0,00

6 Małopolski 2 268 676,58 10 116,58 1 10 116,58 0 0,00

7 Mazowiecki 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

8 Opolski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

9 Podkarpacki 2 311 200,00 0,00 0 0,00 0 0,00

10 Podlaski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

11 Pomorski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

12 Śląski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

13 Świętokrzyski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

14 Warmińsko-Mazurski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

15 Wielkopolski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

16 Zachodniopomorski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

15 5 703 673,24 5 007 913,24 11 5 004 313,24 8 4 748 070,66Razem



„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Moduł III - skierowany do organizacji pozarządowych (umożliwia sfinansowanie przez PFRON prowadzenia ośrodka 
recepcyjnego oraz miejsc pobytowych i terapii oferowanych przez organizacje pozarządowe)

Lp. Oddział PFRON Liczba złożonych 

wniosków 

Kwota 

wnioskowana 

(w zł) 

Limit środków 

na realizację 

Modułu III 

(w zł) 

Liczba zawartych 

umów

Kwota zawartych 

umów 

(w zł)

Liczba umów, 

do których 

wypłacono środki

Kwota wypłacona

(w zł)

1 Dolnośląski 4 1 620 296,00 983 500,00 0 0,00 0 0,00

2 Kujawsko-Pomorski 1 1 742 400,00 1 594 100,00 1 1 594 100,00 1 1 594 100,00

3 Lubelski 10 3 599 350,00 3 353 250,00 8 2 257 250,00 8 2 257 250,00

4 Lubuski 3 1 413 700,00 1 251 700,00 0 0,00 0 0,00

5 Łódzki 5 1 898 456,00 707 664,00 2 707 664,00 1 441 900,00

6 Małopolski 2 214 870,00 217 030,00 2 217 030,00 1 137 030,00

7 Mazowiecki 4 2 321 250,00 1 591 150,00 1 558 000,00 1 558 000,00

8 Opolski 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

9 Podkarpacki 7 2 562 790,00 1 972 790,00 5 1 972 790,00 5 1 972 790,00

10 Podlaski 1 71 600,00 0,00 0 0,00 0 0,00

11 Pomorski 4 519 100,00 234 150,00 1 90 000,00 1 90 000,00

12 Śląski 3 446 050,30 258 271,10 2 258 271,10 2 258 271,10

13 Świętokrzyski 2 1 164 524,00 395 400,00 1 395 400,00 1 395 400,00

14 Warmińsko-Mazurski 1 217 800,00 0,00 0 0,00 0 0,00

15 Wielkopolski 8 3 156 502,00 1 580 640,00 4 1 580 640,00 4 1 580 640,00

16 Zachodniopomorski 2 310 675,00 130 675,00 1 130 675,00 1 130 675,00

57 21 259 363,30 14 270 320,10 28 9 761 820,10 26 9 416 056,10Razem



„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Ogółem realizacja trzech modułów programu
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„Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Realizacja programu w poszczególnych modułach

Moduły programu Liczba złożonych 

wniosków 

Kwota 

wnioskowana 

(w zł) 

Limit środków 

na program  

(w zł) 

Liczba zawartych 

umów

Kwota zawartych 

umów 

(w zł)

Liczba umów, 

do których 

wypłacono środki

Kwota wypłacona

(w zł)

Moduł I 29 1 527 250,00 1 522 125,00 23 1 173 625,00 6 681 625,00

Moduł II 15 5 703 673,24 5 007 913,24 11 5 004 313,24 8 4 748 070,66

Moduł III 57 21 259 363,30 14 270 320,10 28 9 761 820,10 26 9 416 056,10

Razem 101 28 490 286,54 20 800 358,34 62 15 939 758,34 40 14 845 751,76

29
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21 259 363,30

Kwoty wnioskowane w poszczególnych modułach 
(w zł)

Moduł I Moduł II Moduł III



Informacja nt. wsparcia udzielanego uchodźcom z Ukrainy z niepełnosprawnością 
przez PFRON

✓ Zapewnienie zakwaterowania oraz transportu do zaoferowanych miejsc pobytu zarówno osobom indywidualnym 
(pojedynczym osobom niepełnosprawnym, rodzinom z osobami niepełnosprawnymi), jak i zorganizowanym 
grupom, np. wychowankom pieczy zastępczej. Oferowane jest zakwaterowanie w ośrodkach dostosowanych 
do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Usługi transportowe świadczone są przy użyciu pojazdów 
przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających 
się na wózkach inwalidzkich.

✓ Finansowanie działalności utworzonych przez organizacje pozarządowe ośrodków recepcyjnych w ramach 
Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” zlokalizowanych na terenie dwóch 
przygranicznych województw (podkarpackiego i lubelskiego), w których dla uchodźców z niepełnosprawnością 
dostępnych jest około 230 miejsc. Duży ośrodek recepcyjny dla dzieci z pieczy zastępczej prowadzony jest przez 
Prezydenta Miasta Stalowej Woli we współpracy z MRiPS – jest to działanie realizowane poza ww. programem Rady 
Nadzorczej PFRON. Ośrodki te stanowią swego rodzaju hub-y, z których po rozpoznaniu potrzeb uchodźcy są 
relokowani do miejsc stałego pobytu w Polsce lub za granicą. Ośrodki te są miejscami krótkoterminowego pobytu 
również dla grup z osobami niepełnosprawnymi lub pieczy zastępczej, które znajdują się w podróży do innych 
krajów zapewniających im schronienie, np. Hiszpanii, Holandii, Niemczech. Jednym z przykładów wspólnych działań 
PUW, Sztabu ewakuacja MRiPS, Klubu Inteligencji Katolickiej, PFRON oraz Miasta Stalowej Woli było zapewnienie 
pobytu przez ośrodek recepcyjny w Stalowej Woli grupie 80 dzieci ewakuowanych z sierocińca w Krzywym Rogu 
wraz z ich opiekunami do czasu relokacji do docelowego miejsca pobytu w Niemczech.



Liczba wniosków 
w realizacji 87%

Liczba rezygnacji 13%

Dofinansowanie szkoleń – język migowy



Dofinansowanie szkoleń – język migowy



Program Stabilne zatrudnienie – moduł I



Program Stabilne zatrudnienie – moduł I



Konkurs nr 1/2019 pn. „Stażysta Plus”

❖ Realizowane były 4 umowy.

❖ Wypłacono kwotę 11 423 663,36 zł (2019 r. – 3 427 099,08 zł, 2020 r. – 5 262 641,16 zł, 

2021 r. – 2 733 923,36 zł).

❖ Zrekrutowano 674 osób niepełnosprawnych do udziału w projektach.

❖ Staż odbyło 456 osób niepełnosprawnych z planowanej liczby 490 osób niepełnosprawnych.

Program Stabilne zatrudnienie – moduł II



Pilotażowy program „Dostępność ponad barierami” 

Program zatwierdzony uchwałą nr 3/2021 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 25 lutego 2021 r.

SPOSÓB REALIZACJI

CELE SZCZEGÓŁOWE

Celem głównym jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej 

i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki, rekreacji i kultury.

Finansowanie grantów na wsparcie lokalnych inicjatyw, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, 

w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej oraz kulturalnej 

dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami.

Uzupełnienie kompleksowych inicjatyw Funduszu 
na rzecz wypracowania standardów dostępności 

turystyki oraz integracji społecznej 
osób z niepełnosprawnościami,

w tym realizowanych równolegle ze środków UE.

Przetestowanie 5 najlepszych rozwiązań w zakresie 
poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej 

dla osób z niepełnosprawnościami, 
które wraz ze standardami wypracowanymi 

w ramach projektów ze środków UE 
posłużą do wdrożenia docelowych rozwiązań

w obszarze turystyki i rekreacji 
osób z niepełnosprawnościami.



Pilotażowy program „Dostępność ponad barierami” 

W dniu 30 kwietnia 2021 roku ogłoszony został konkurs grantowy nr 1/2021 w ramach Modułu I 
Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o przyznanie grantu były:

1) organizacje pozarządowe, których działalność w sferze turystyki jest jednym z celów lub zadań statutowych, które 
prowadzą przez co najmniej 2 lata działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

2) publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, 

3) pomioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji.

Rodzaje zadań, których realizacji mogły dotyczyć projekty dofinansowywane w ramach grantu:

1) zwiększenie poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, 
w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych 
z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową,

2) wsparcie inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację,

3) wsparcie działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu 
poprawy aktywnego wypoczynku,

4) poprawa dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej.



W konkursie grantowym nr 1/2021 w ramach modułu I Turystyka i rekreacja pilotażowego programu „Dostępność 
ponad barierami” złożonych zostało 26 wniosków o przyznanie grantów.

Wnioski w ramach konkursu były składane od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów granowych wybranych w konkursie wynosiła 10 mln zł.

Komisja w ramach konkursu grantowego wskazała 5 wniosków do dofinansowania na kwotę 7 366 299,53 zł.

Ostateczna kwota dofinansowań przyznana przez Pełnomocników Zarządu PFRON wyniosła 5 898 972,68 zł 
na 4 wnioski - jeden z wnioskodawców zrezygnował.

Pilotażowy program „Dostępność ponad barierami” 



Realizacja zadań ustawowych w 2022 r.

Program wyrównywania różnic między 
regionami

500 000 000,00
51%

Dofinansowanie do kredytów bankowych 
2 000 000,00

0%

Zwrot kosztów dla ZPCH
15 000 000,00

2%

Finansowanie badań, ekspertyz i analiz
3 200 000,00

0%

Zadania zlecane
450 000 000,00

46%

Dofinansowanie szkoleń języka migowego
3 500 000,00

1%

Refundacja wydawania certyfikatów 
25 000,00

0%

Wysokość środków w planie finansowym PFRON - łącznie 973 725 000,00 zł



Realizacja programów RN w 2022 r.

PARTNERSTWO
4 000 000,00

1% AKTYWNY SAMORZĄD
191 027 000,00

25%

STABILNE ZATRUDNIENIE
12 700 000,00

2%

ABSOLWENT
12 400 000,00

2%

CIDON
15 092 000,00

2%

DOSTĘPNOŚĆ PONAD BARIERAMI
13 322 000,00

2%

ŻYWIOŁ
2 000 000,00

0%

ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ
7 000 000,00

1%
REHABILITACJA 25 PLUS

24 000 000,00
3%

PROGRAM RN MIESZKANIOWY
220 000 000,00

29%

SAMOCHODOWY - PROGRAM RN
180 000 000,00

24%

INNE PROGRAMY
67 909 000,00

9%

Wysokość środków w planie finansowym PFRON – łącznie 749 450 000,00 zł



„SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ!” 
(S-A-M!) 

PAKIET DODATKOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA 

podejmowanych w związku z nowelizacją ustawy okołobudżetowej na 2021 r. kierującą w 2022 roku dodatkowe 
środki na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób ze szczególnymi potrzebami 
wynikającymi z niepełnosprawności.

Adresatami działań będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Podjęte  działania 

Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe 

Mieszkanie dla absolwenta
Dostępne mieszkanie 

Mobilność osób z niepełnosprawnościami



Program „Samodzielność –
Aktywność – Mobilność!” 
Wspomagane Społeczności 
Mieszkaniowe 



S-A-M

Wspomagana społeczność mieszkaniowa 

zespół lub zespoły mieszkań wspomaganych, składające się z dwóch do sześciu mieszkań, 

przy czym łączna liczba mieszkań w WSM nie może być większa niż 12, oferujące 

autonomię mieszkańców oraz włączenie w niewielką społeczność mieszkaniową, przy 

jednoczesnym zapewnieniu usług wspomagających, dostosowanych do indywidualnych 

potrzeb. Każdy zespół w ramach WSM posiada część wspólną rozumianą jako ciągi 

komunikacyjne oraz pomieszczenia przeznaczone do użytkowania przez wszystkich 

mieszkańców, w szczególności: pokój dzienny, jadalnię, salę ćwiczeń, itp



S-A-M

Dla kogo? :

Adresat programu 

organizacje pozarządową lub podmioty wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie;

Koncepcja architektoniczno-budowlana 

Projekt koncepcyjny, który określa możliwości zabudowy danej nieruchomości gruntowej albo jej 
przebudowy. Może dotyczyć również rozbudowy już istniejącego budynku. Może się składać z 
wizualizacji nieruchomości, rzutów poszczególnych kondygnacji, zestawień danych technicznych, 
czy przekrojów, odległości od granic, zaznaczenia ciągów pieszych, przyłączy itp. Składa się z 
części opisowej i graficznej. 

Mieszkańcy WSM 

mieszkańcy WSM – osoby, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
wymagające wysokiego poziomu wsparcia, które zawarły z beneficjentem umowy najmu lub 
użyczenia mieszkania znajdującego się we Wspomaganych Społecznościach Mieszkaniowych;



S-A-M

Beneficjenci
Beneficjentem, a zarazem organem prowadzącym WSM, mogą być wnioskodawcy, którzy spełniają warunki:

a) posiadają w swoim statucie postanowienie dotyczące działalności na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami;

b) opiszą doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami od co 
najmniej 36 miesięcy do daty złożenia wniosku;

c) udokumentują doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej dwóch projektów na

rzecz osób z niepełnosprawnościami, obejmujących w szczególności zadania

finansowane w ramach programów, konkursów lub dotacji, których łączna wartość

wynosi co najmniej 500.000,00 zł i minimalna wartość pojedynczego projektu to

50.000,00 zł;”;



S-A-M

d) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na której będzie 

realizowana inwestycja WSM, wynikające z:

własności,

albo

użytkowania wieczystego lub dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu 

terytorialnego lub Skarbu Państwa, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych 

umożliwiających realizację inwestycji;

e) posiadają decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub decyzję o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a także posiadają decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz 

z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania, jeśli jest wymagana;



S-A-M

Wskaźnik osiągnięcia celu 

Liczba WSM – 50 obiektów 

Budżet programu 

300.000.000,00 zł

Termin realizacji programu 

Lata 2022-2025, przy czym zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2023 roku.



Kwalifikowalność kosztów

Zakres kosztów kwalifikowalnych:

a) koszty podstawowe, które wystąpią w zależności od realizowanego zadania rzeczowego, 
takie jak: budowa lub dokończenie budowy, przebudowa, remont, zmiana przeznaczenia 
istniejącego budynku;

b) koszty zagospodarowania terenu, niezbędne do funkcjonowania WSM, w szczególności 
ciągi piesze, droga dojazdowa do obiektu, oświetlenie zewnętrzne, śmietnik;

c) koszty dodatkowe, które obejmują:
koszty przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym: projektów architektonicznych, 
studiów wykonalności, kosztorysu inwestorskiego, analiz oddziaływania na środowisko;

koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego (kontrola 
obiektów i procesów budowalnych);

d) koszty zakupu sprzętu i wyposażenia wielokrotnego użytkowania oraz systemów 
zabezpieczających i monitorujących.



S-A-M

Kwotę wsparcia finansowego przeznaczonego na stworzenie infrastruktury umożliwiającej 

świadczenie usługi WSM i jego wyposażenie ustala się do wysokości 100% całkowitego 

kosztu realizacji zadania.

Jeżeli koszty stworzenia infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM lub jego 

wyposażenia będą wyższe niż limity, o których mowa w par. 10 ust. 3 i 4, beneficjent 

pokrywa różnicę ze środków własnych.

Okres realizacji zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 3 lat od daty udzielenia 

dofinansowania. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę:

a) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie WSM,

b) w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagana – datę 

odbioru końcowego tego WSM.



S-A-M 

f) opiszą stopień zgodności proponowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego WSM 

z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych;

g) opiszą stopień zgodności proponowanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego WSM 

ze Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030;

h) opiszą koncepcję pozyskania innych źródeł finansowania z oceną możliwości ich uzyskania;

i) opiszą strategię utrzymania trwałości projektu, która wynosić będzie co najmniej 10 lat od 

uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;

j) posiadają Koncepcję architektoniczno-budowlaną;

k) posiadają Program Funkcjonalno-Użytkowy WSM;

l) posiadają Projekt Architektoniczno-Budowlany WSM.



S-A-M

Wnioski, w pierwszym naborze, w I etapie (właściwy wybór wniosków) można składać od 

dnia 10.06.2022 r. do dnia 15.10.2022 r. do godziny 23:59. Komisja do dnia 13.09.2022 r. 

ocenia złożone wnioski.

1.Na podstawie przeprowadzonej oceny sporządzona zostanie lista rankingowa wniosków, 

która zostanie opublikowana bezzwłocznie, nie później niż do dnia 20.12 .2022 r., przez 

Komisję.

2.Wnioski, w pierwszym naborze, w II etapie (weryfikacja projektów) można składać po 

ogłoszeniu wyników I etapu, nie później niż do dnia 30.06.2023 r. do godziny 23:59.

3. Po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu, PFRON podejmuje decyzję finansową w 

zakresie finansowania wniosku, a następnie podpisuje umowę z wnioskodawcą.



Samodzielność-Aktywność-Mobilność!

Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdziła dwa programy adresowane do osób z niepełnosprawnością, wspierające ich 
niezależność oraz ułatwiające podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej, poprzez zapewnienie mieszkania 
spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Z programem „Mieszkanie dla absolwenta” możesz się zapoznać, gdy pobierzesz dokument programowy (docx 48 
KB)

Z programem „Dostępne mieszkanie” możesz się zapoznać, gdy pobierzesz dokument programowy (docx 42 KB)

Programy będą realizowane od bieżącego roku. 

Wnioski osób z niepełnosprawnością o dofinansowanie w ramach ww. programów będą przyjmowane w II półroczu br., 
po zawarciu przez Fundusz umów w sprawie realizacji programów z powiatami, które będą udzielać pomocy oraz po 
przystosowaniu systemu informatycznego Funduszu, który będzie obsługiwał wnioski o dofinansowanie. 

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane wyłącznie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW), bez straty 
czasu Wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. 

https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Mieszkanie_dla_absolwenta/2022-05-09_Komunikat/Mieszkanie_dla_absolwenta.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/Programy_PFRON/Mieszkanie_dla_absolwenta/2022-05-09_Komunikat/Dostepne_mieszkanie.docx?utm_campaign=pfron&utm_source=df&utm_medium=download


Samodzielność-Aktywność-Mobilność!

Mieszkanie dla absolwenta

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, jest 

wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej 

poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium 

dostępności dla beneficjenta.



Wskaźnik osiągnięcia celu Programu

liczba osób, która podjęła zatrudnienie w trakcie trwania Programu: 2500 osób,

liczba osób, która funkcjonuje na rynku pracy rok po zakończeniu Programu: 2000 osób.

Budżet Programu

Dofinansowanie na wynajęcie lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych spełniających 
indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta: 150.000.000,00 zł.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2022-2026.( 3 lata finansowania)

Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej niż 
do wyczerpania budżetu Programu.

Terminy i sposób składania wniosków

nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, 



Beneficjenci

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, adresat Programu, który spełnia warunki:

a) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób 
z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane 
na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

b) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub 
szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

d) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności 
zawodowej;

e) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.



Formy i warunki udzielenia dofinansowania

Formy dofinansowania

Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej 
wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości 
maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego;

od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości 
maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego.



WARUNKI DOFINANSOWANIA 

Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych 
przez beneficjenta.

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta 
zależy od:

lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
miasto wojewódzkie,

gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,

pozostałe gminy w danym województwie;

aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni 
użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, 
ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany 
kwartał;



sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy 
wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):

a) dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej 
aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 
1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych 
poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie 
„Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

b) dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej 
aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 
1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych 
poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie 
„Mieszkanie na Start” na dany kwartał.





Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”
Dostępne mieszkanie

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności 
beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego 
od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Wskaźnik osiągnięcia celu Programu

Liczba osób, która zmieniła miejsce zamieszkania na wolne od barier architektonicznych: 1000 osób

Budżet Programu

Dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych: 150.000.000,00 zł.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2022-2025.

Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 r., jednak nie dłużej niż do 
wyczerpania budżetu Programu.



Beneficjenci

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu 
uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;

złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w 
budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu;

w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun 
prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;

orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się 
bez użycia wózka.



. Formy i warunki udzielenia dofinansowania

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji 
umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa 
niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w 
którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

https://www.bgk.pl/bip/informacja-kwartalna-o-wysokosci-sredniego-wskaznika-przeliczeniowego-kosztu-
odtworzenia-1m2-powierzchni-uzytkowej-budynkow-mieszkalnych-93/

Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:
udokumentowanie różnicy, o której mowa w ust. 2, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier 
architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;

złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.





Program jest realizowany przez samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji Programu.

Samorząd powiatowy, który wyraża chęć przystąpienia do realizacji Programu składa w tym zakresie 
oświadczenie i występuje o przyznanie środków finansowych na realizację Programu oraz zawiera z PFRON 
wieloletnią umowę, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron.

W przypadku, gdy samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Programu, dopuszcza się możliwość zawarcia 
umowy w sprawie realizacji Programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu, z innym 
sąsiadującym bezpośrednio z nim samorządem powiatowym.

Samorząd powiatowy otrzymuje 5% kwoty, na którą zawarta jest umowa na obsługę realizacji Programu.

Do realizacji programu przystąpiło 285 samorządów powiatowych, 
nie przystąpiło 95 samorządów wg stanu na dzień 10.10.2022 r.

W systemie obsługi wniosków (SOW) zostało zarejestrowanych 221 wniosków
wg stanu na dzień 17.10.2022 r. 

Program „Samodzielność – Aktywność 
– Mobilność!” Dostępne mieszkanie



Program 
„Samodzielność 

– Aktywność 
– Mobilność!”

Dostępne 
mieszkanie

wg stanu na 10.10.2022

Liczba
% udział 

w ogółem
Liczba

% udział 

w ogółem

1 Dolnośląski 30 17 57% 13 43%

2 Kujawsko-Pomorski 23 23 100% 0 0%

3 Lubelski 24 24 100% 0 0%

4 Lubuski 14 12 86% 2 14%

5 Łódzki 24 12 50% 12 50%

6 Małopolski 22 18 82% 4 18%

7 Mazowiecki 42 20 48% 22 52%

8 Opolski 12 4 33% 8 67%

9 Podkarpacki 25 24 96% 1 4%

10 Podlaski 17 11 65% 6 35%

11 Pomorski 20 14 70% 6 30%

12 Śląski 36 26 72% 10 28%

13 Świętokrzyski 14 14 100% 0 0%

14 Warmińsko-Mazurski 21 20 95% 1 5%

15 Wielkopolski 35 34 97% 1 3%

16 Zachodniopomorski 21 12 57% 9 43%

380 285 75% 95 25,00%Ogółem Oddziały

Lp. Oddział PFRON

Liczba 

powiatów

ogółem

Liczba powiatów, 

które złożyły 

oświadczenia 

o uczesnictwie w 

programach:

Liczba powiatów, które 

nie przystąpiły do 

realizacji programów:

Dostępne mieszkanie Dostępne mieszkanie



Zgodnie z zapisami w ust. 24 dokumentu pn. „Szczegółowe zasady finansowania programu (…)”, 
środki finansowe stanowiące budżet programu są alokowane na województwa (limity dla Oddziałów PFRON 
ustalane przez Biuro PFRON) i powiaty (limity przyznawane przez Oddziały PFRON) etapami, w zależności 
od postępu/stanu realizacji programu.

Podział środków w kwocie 73.500.000,00 zł (w tym: 70.000.000,00 zł na udzielanie dofinansowań 
oraz 3.500.000,00 zł na obsługę programu) na województwa przewidziany jest do końca 2022 roku. 

Zastosowany w programie „Dostępne Mieszkanie” mechanizm rozdysponowania środków zakłada alokację 
50% budżetu programu na 2022 r., tj. 36.750.000,00 zł (35.000.000,00 zł na udzielanie dofinansowań oraz 
1.750.000,00 zł na obsługę programu), określając limity dla Oddziałów PFRON z uwzględnieniem liczby osób 
niepełnosprawnych, które zamieszkują na terenie powiatów (na podstawie aktualnych danych GUS – NSP 
2011 r.) objętych kompetencjami poszczególnych jednostek terenowych PFRON. 

Program „Samodzielność – Aktywność 
– Mobilność!” Dostępne mieszkanie



Lp. Oddział PFRON Limity Kwota wypłaty
Wskaźnik 

realizacji limitu

1 Dolnośląski 2 896 131,00 481 779,90 16,64%

2 Kujawsko-Pomorski 2 225 980,00 2 122 444,00 95,35%

3 Lubelski 2 570 185,00 1 813 041,01 70,54%

4 Lubuski 1 425 344,00 879 722,00 61,72%

5 Łódzki 2 076 496,00 1 114 704,20 53,68%

6 Małopolski 3 860 316,00 2 332 145,28 60,41%

7 Mazowiecki 3 435 631,00 976 767,00 28,43%

8 Opolski 728 546,00 228 452,26 31,36%

9 Podkarpacki 1 525 728,00 1 453 200,00 95,25%

10 Podlaski 1 149 200,00 840 295,00 73,12%

11 Pomorski 2 715 722,00 983 016,24 36,20%

12 Śląski 3 520 470,00 2 668 949,91 75,81%

13 Świętokrzyski 1 425 222,00 1 425 222,00 100,00%

14 Warmińsko-Mazurski 1 851 838,00 1 722 892,99 93,04%

15 Wielkopolski 3 301 856,00 2 246 612,39 68,04%

16 Zachodniopomorski 2 041 335,00 1 420 757,72 69,60%

36 750 000,00 22 710 001,90 61,80%Razem

Realizacja programu Dostępne mieszkanie 

Program „Samodzielność – Aktywność 
– Mobilność!” Dostępne mieszkanie



Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, zwanego dalej 
„Programem”, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej 
poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności 
dla beneficjenta.

Program realizowany będzie w latach 2022-2026.

Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2023 r., jednak nie dłużej 
niż do wyczerpania budżetu Programu. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym,

Dofinansowanie na wynajęcie lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych spełniających indywidualne 
kryterium dostępności dla beneficjenta: 150.000.000,00 zł.

Program „Samodzielność – Aktywność 
– Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta



Program jest realizowany przez samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie PFRON do realizacji Programu.

Samorząd powiatowy, który wyraża chęć przystąpienia do realizacji Programu składa w tym zakresie 
oświadczenie i występuje o przyznanie środków finansowych na realizację Programu oraz zawiera z PFRON 
wieloletnią umowę, która określa obowiązki oraz uprawnienia stron.

W przypadku, gdy samorząd powiatowy nie przystąpi do realizacji Programu, dopuszcza się możliwość zawarcia 
umowy w sprawie realizacji Programu na rzecz beneficjentów z terenu działania tego samorządu, z innym 
sąsiadującym bezpośrednio z nim samorządem powiatowym.

Samorząd powiatowy otrzymuje 5% kwoty, na którą zawarta jest umowa na obsługę realizacji Programu.

Do realizacji programu przystąpiło 289 samorządów powiatowych, 
nie przystąpiło 91 samorządów wg stanu na dzień 10.10.2022 r.

W systemie obsługi wniosków (SOW) zostało zarejestrowanych 165 wniosków 
wg stanu na dzień 17.10.2022 r.

Program „Samodzielność – Aktywność 
– Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta



Program 
„Samodzielność

– Aktywność
– Mobilność!” 

Mieszkanie
dla Absolwenta

Liczba
% udział 

w ogółem
Liczba

% udział 

w ogółem

1 Dolnośląski 30 17 57% 13 43%

2 Kujawsko-Pomorski 23 23 100% 0 0%

3 Lubelski 24 24 100% 0 0%

4 Lubuski 14 12 86% 2 14%

5 Łódzki 24 11 46% 13 54%

6 Małopolski 22 18 82% 4 18%

7 Mazowiecki 42 22 52% 20 48%

8 Opolski 12 4 33% 8 67%

9 Podkarpacki 25 24 96% 1 4%

10 Podlaski 17 10 59% 7 41%

11 Pomorski 20 16 80% 4 20%

12 Śląski 36 27 75% 9 25%

13 Świętokrzyski 14 14 100% 0 0%

14 Warmińsko-Mazurski 21 21 100% 0 0%

15 Wielkopolski 35 34 97% 1 3%

16 Zachodniopomorski 21 12 57% 9 43%

380 289 76% 91 23,95%Ogółem Oddziały

Lp. Oddział PFRON

Liczba 

powiatów

ogółem

Liczba powiatów, które 

złożyły oświadczenia 

o uczesnictwie w 

programach:

Liczba powiatów, które 

nie przystąpiły do 

realizacji programów:

Mieszkanie dla absolwenta Mieszkanie dla absolwenta



Realizacja programu Mieszkanie 
dla absolwenta

Lp. Oddział PFRON Limity
Kwota 

wypłacona

Wskaźnik 

realizacji limitu

1 Dolnośląski 3 723 597,00 619 434,90 16,64%

2 Kujawsko-Pomorski 2 861 974,00 2 728 855,00 95,35%

3 Lubelski 3 304 524,00 2 360 075,18 71,42%

4 Lubuski 1 832 586,00 1 101 472,00 60,10%

5 Łódzki 2 669 780,00 1 331 122,64 49,86%

6 Małopolski 4 963 263,00 2 182 380,58 43,97%

7 Mazowiecki 4 417 241,00 1 238 130,00 28,03%

8 Opolski 936 702,00 293 724,45 31,36%

9 Podkarpacki 1 961 650,00 1 882 440,00 95,96%

10 Podlaski 1 477 542,00 1 029 568,00 69,68%

11 Pomorski 3 491 642,00 2 396 336,82 68,63%

12 Śląski 4 526 318,00 3 643 815,99 80,50%

13 Świętokrzyski 1 832 427,00 1 832 427,00 100,00%

14 Warmińsko-Mazurski 2 380 934,00 2 376 339,45 99,81%

15 Wielkopolski 4 245 245,00 2 822 379,96 66,48%

16 Zachodniopomorski 2 624 575,00 1 715 689,26 65,37%

47 250 000,00 29 554 191,23 62,55%Razem

Program „Samodzielność – Aktywność 
– Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta



Zgodnie z zapisami w ust. 24 dokumentu pn. „Szczegółowe zasady finansowania programu (…)”, 
środki finansowe stanowiące budżet programu są alokowane na województwa (limity dla Oddziałów PFRON 
ustalane przez Biuro PFRON) i powiaty (limity przyznawane przez Oddziały PFRON) etapami, 
w zależności od postępu/stanu realizacji programu.

Podział środków w kwocie 94.500.000,00 zł (w tym 90.000.000,00 zł na udzielanie dofinansowań 
oraz 4.500.000,00 zł na obsługę programu) na województwa przewidziany jest do końca 2022 r. 

Zastosowany w programie „Mieszkanie dla absolwenta” mechanizm rozdysponowania środków zakłada alokację 
50% budżetu programu na 2022 r., tj. 47.250.000,00 zł (w tym: 45.000.000,00 zł na udzielanie dofinansowań 
oraz 2.250.000,00 zł na obsługę programu), określając limity dla Oddziałów PFRON z uwzględnieniem liczby 
osób niepełnosprawnych, które zamieszkują na terenie powiatów (na podstawie aktualnych danych GUS – NSP 
2011 r.) objętych kompetencjami poszczególnych jednostek terenowych PFRON.

Program „Samodzielność – Aktywność 
– Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta



Aktualności

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”- Mobilność osób z niepełnosprawnością.

1. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:

a) orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo

b)orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

c)orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –traktowanym na równi  z 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;



Aktualności

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”- Mobilność osób z 
niepełnosprawnością.

1. Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

2. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowego dostosowanego samochodu osobowego lub 

używanego dostosowanego samochodu osobowego, przy czym dofinansowanie zakupu samochodu używanego 

możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:



Aktualności

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”- Mobilność osób z 
niepełnosprawnością.

1. Dostosowany samochód osobowy, którego zakup dofinansowano ze środków Programu:

1) w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb kierowcy poruszającego się na 

wózku inwalidzkim – musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy oraz możliwość samodzielnego 

prowadzenia pojazdu bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel kierowcy. 

Wprowadzone dostosowania muszą mieć charakter indywidualny, uwzględniający możliwości 

beneficjenta;

2) w przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb pasażera poruszającego się na 

wózku inwalidzkim – musi umożliwić podróż osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim bez 

konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel pasażera.



Aktualności

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”- Mobilność osób z 
niepełnosprawnością.

1. Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego są dofinansowywane kumulatywnie w następującej wysokości:

1) dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o których mowa w par. 9 ust. 3 pkt 1 Programu:

a) do kwoty 150.000,00 zł - 80%,

b) nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,

c) nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,

d) nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;



Aktualności

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”- Mobilność osób z 
niepełnosprawnością.

1) dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera, o których mowa w par. 9 ust. 3 pkt 2 Programu:

a) do kwoty 130.000,00 zł - 85%,

b) nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,

c) nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,

d) nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.



Aktualności

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”- Mobilność osób z 
niepełnosprawnością.

1) dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera, o których mowa w par. 9 ust. 3 pkt 2 Programu:

a) do kwoty 130.000,00 zł - 85%,

b) nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,

c) nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%,

d) nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%.



Aktualności

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”- Mobilność osób z niepełnosprawnością.

1. Wniosek obejmuje w szczególności:

1) wybór rodzaju dofinansowania: dofinansowanie  zakupu dostosowanego samochodu osobowego dla kierowcy lub dofinansowanie zakupu
dostosowanego samochodu osobowego dla pasażera;

2) przewidywaną cenę zakupu dostosowanego samochodu osobowego;

3) odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności;

4) oświadczenie o tym, że wnioskodawca, lub osoba niepełnosprawna, której opiekunem prawnym jest wnioskodawca, nie jest w stanie w żadnej sytuacji 
i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz że nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na 
siedzenie samochodu. Formularz oświadczenia stanowi część wniosku;

5) w przypadku składania wniosku o dofinansowanie zakupu dostosowanego samochodu do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim –
potwierdzenie, że beneficjent posiada ważne prawo jazdy kategorii B;

6) oświadczenie, że wnioskodawca nie dokona zbycia dostosowanego samochodu osobowego dofinansowanego ze środków Programu przez okres co 
najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania oraz, że będzie go używał zgodnie z celem Programu. Wzór oświadczenia stanowi integralną 
część wniosku.



Działania PFRON na rzecz dostępności



Konwencja – fakty i 
daty

Konwencja ONZ
o prawach osób niepełnosprawnych

13.12.2006
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych (rezolucja 61/106)

30.03.2007 otwarta do podpisu

30.03.2007
podpisana przez przedstawiciela rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej

03.05.2008 po ratyfikowaniu przez 20 państw weszła w życie

24.11.2009 ratyfikowana przez Radę Unii Europejskiej

23.12.2010 ratyfikowana przez Unię Europejską

06.09.2012 ratyfikowana przez Polskę



Najważniejsze dokumenty wyznaczające działania PFRON w zakresie dostępności

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia1 sierpnia 1997 r. –Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P.z 1997r., nr 50, 
poz. 475);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 
2019 r. nr 1172, z późn. zm.);

U S T A W A z dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Obowiązująca od 20 września 2019 roku Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która 
wprowadza obowiązki dla podmiotów publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej .



Najważniejsze dokumenty wyznaczające działania PFRON w zakresie dostępności

17 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego  programu„Dostępność Plus”,  który 
realizowany będzie w latach 2018-2025.

Realizacja programu ma doprowadzić do przełomu w rozwoju cywilizacyjnym i jakości  życia wszystkich mieszkańców 
naszego kraju, bo poprawa dostępności infrastruktury, komunikacji czy usług następuje w Polsce zbytwolno. Na 
realizację programu „Dostępność Plus” przeznaczone zostanie 23,2 mld zł.
Program adresowany jest do wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób  niepełnosprawnych i
starszych.
Przyjęte rozwiązania są   uniwersalne, dlatego w praktyce program zapewni dostępność  architektoniczną, 
informacyjną i komunikacyjną przestrzeni publicznej.



Fundusz jest partnerem w budowaniu i wdrażaniu działań wynikających z programu 
rządowego Dostępność Plus 2018-2025, realizując działania w pięciu obszarach tj. 
Budynki bez barier, Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego, 
Mobilność, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, Praca w administracji. 

Dbałość o zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego, na równi z 
innymi, pełnosprawnymi osobami, uczestnictwa w społeczeństwie jest piorytetowym
zadaniem Funduszu. 



Najważniejsze dokumenty wyznaczające działania PFRON w zakresie dostępności

UCHWAŁA NR 27 RADY MINISTRÓW z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu 
Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030

Nowa wizja polityki państwa zakłada skoordynowane, kompleksowe wsparcie, dostosowane 

do indywidualnych potrzeb, wykraczające poza sektorowość polityk publicznych. Zastosowanie 

horyzontalnego i jednocześnie elastycznego podejścia wymaga wypracowania odpowiedniego 

fundamentu dla funkcjonujących obecnie instrumentów, jak i nowych działań. Zostanie on utworzony 

poprzez realizację działań zawartych w następujących priorytetach:



- NIEZALEŻNE ŻYCIE

- DOSTĘPNOŚĆ

- EDUKACJA

- PRACA

- ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

- ZDROWIE

- BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI

- KOORDYNACJA



Dostępność

1.  „Kultura bez barier”
Na czym polega wsparcie:

Celem projektu jest poprawa dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.  Instytucje kultury mogą ubiegać 
się o granty na przedsięwzięcia służące testowaniu wypracowanego projekcie modelu dostępności oferty IK. Projekt zakłada także podniesienie 
kompetencji pracowników instytucji kultury w zakresie dostępności. Powstanie również sieć kontaktów między instytucjami kultury a 
organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wypracowany zostanie model zapewniania dostępności zasobów i oferty instytucji kultury. Będzie on testowany w 100 instytucjach kultury 
wybranych na drodze konkursu. Każda z nich będzie miała za zadanie przygotowanie dostępnych wydarzeń kulturalnych.

Kto może otrzymać wsparcie?

100 Samorządowych, państwowych i współprowadzonych instytucji kultury, które zostały utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194 ze zm.).

Terminy:

Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2023 r. Przedsięwzięcia grantowe będą mogły być realizowane od 1 lipca 
2022 r. do 15 czerwca 2023 r.

Z dniem 16 marca 2022 r. ruszył nabór wniosków o udzielenie grantu; nabór trwał do 26 kwietnia 2022 r.

Łącznie granty przyznano 122 instytucjom kultury na łączną kwotę 19 030 141,49 zł.



Dostępność

Kultura bez barier
Przyznane granty w naszym regionie

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Teatr im. Wilama Horzycy

Centrum Nauki Kopernik

Park Kultury w Bydgoszczy

Teatr „Baj Pomorski”

Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu

Centrum Kultury Dwór Artusa

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy



Dostępność

2.  „Obszar chroniony, obszar dostępny”

Konkurs dla parków narodowych i krajobrazowych na granty służące wdrożeniu wybranych elementów modelu dostępnego parku 

przyrodniczego

Na czym polega wsparcie:

Celem projektu jest wypracowanie modelu dostępnego parku narodowego i krajobrazowego. Będzie to jeden z elementów oferty 

turystycznej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Opracowany model lub jego elementy zostaną poddane testom w 10 

wybranych do projektu polskich parkach. Wybrane zostaną parki o różniących się od siebie warunkach. Pozwoli to sprawdzić, jak

zaplanowane zasady dostosowywania sprawdzają się w różnych okolicznościach.

Kto może otrzymać wsparcie?

10 polskich parków ( narodowych lub krajobrazowych)

Każdy Park może uzyskać grant w wysokości 350 000-520 000 zł.

Terminy:

Wnioski przyjmowane były w dniach 08 marca 2022 r. - 07 kwietnia 2022 r. (do godziny 16:00)



Projekt „Dostępny samorząd – granty”



Dostępność

Dostępny samorząd – granty

Projekt jest finansowany ze środków PO WER 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Na czym polega wsparcie:

W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą pozyskać środki na zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Katalog kosztów obejmuje wydatki na zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz 
cyfrowej.

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi:

Mały grant: 100 000 zł

Duży grant: 250 000 zł (w tym przypadku wnioskodawca musi zapewnić finansowanie ze środków własnych części zaplanowanych dostosowań w 
kwocie stanowiącej równowartość co najmniej 20% kwoty rozliczonego grantu).

Kto może otrzymać wsparcie?

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), w których powołano koordynatora do spraw dostępności oraz które 
opublikowały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .

Terminy:

Wnioski w ramach naboru były  przyjmowane do dnia 22 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00. PFRON zastrzega możliwość skrócenia terminu 
składania wniosków w ramach naboru.



JST mogła złożyć w konkursie tylko jeden wniosek, którym może objąć działania związane z 

poprawą dostępności usług nawet w kilku jednostkach organizacyjnych. Okres realizacji projektu 

nie może przekraczać 12 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach, po podpisaniu umowy, termin 

może zostać wydłużony) i nie może wykraczać poza 30 września 2023 r.

W projekcie przewiduje się przyznanie 520 grantów w wysokości maksymalnej 100 000 zł oraz 

100 grantów, przeznaczonych na dostosowania architektoniczne o większej skali, w wysokości 

maksymalnej 250 000 zł. W ramach konkursu finansowane będzie 100% wartości projektu, 

jeżeli wartość wnioskowanego grantu nie przekracza kwoty 100 000 zł. W przypadku grantów 

w wysokości przekraczającej 100 000 zł, wnioskodawca będzie zobowiązany do sfinansowania 

z innych środków części zaplanowanych wydatków w kwocie stanowiącej równowartość co 

najmniej 20% kwoty grantu.

Zasady składania wniosków



Obowiązkowym elementem projektu będzie skorzystanie z doradztwa świadczonego przez

Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (projekt uruchomiony w lipcu 2021 r.) lub skorzystanie

z doradztwa innego podmiotu albo eksperta, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu

działań na rzecz zapewniania dostępności. 

Uprawnione do uzyskania grantu będą JST, które nie później niż w dniu złożenia wniosku o 

udzielenie grantu wyznaczą osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności oraz 

opublikują na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej raport o stanie 

zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami.

Zasady składania wniosków



Wsparcie w ramach projektu będzie skierowane w sposób priorytetowy do: 

✓ JST znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, poprzez przyznanie punktów premiujących dla JST o niższym niż średni 
wskaźniku dochodów podatkowych na mieszkańca (liczba punktów zależna od wysokości wskaźnika); 

✓ JST o wysokim poziomie zaangażowania w zakresie zapewniania dostępności, poprzez przyznanie punktów premiujących dla: 
− JST, które biorą lub wzięły udział w realizacji projektu pozakonkursowego MSWiA „Samorząd bez barier” nr POWR.02.18.00-
00-0001/20 lub projektów wyłonionych w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20; 

✓ JST, które opublikowały Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

✓ JST, które zgłoszą do finansowania projekty o wysokim stopniu przygotowania do realizacji. Pod pojęciem „wysokiego stopnia 
przygotowania” należy rozumieć np. w odniesieniu do grantów na dostosowania architektoniczno-budowalne budynków 
dysponowaniem przez jest właściwą dokumentacją projektową, wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami itp.

Beneficjenci wsparcia



Katalog kosztów, które będą mogły zostać objęte grantem, będzie obejmował 
wydatki przeznaczone na:

✓ zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 
budynków, 

✓ instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

✓ zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

✓ zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 
uratowania w inny sposób,

✓ zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w 
ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848),

Katalog kosztów



✓ obsługę osób korzystających z usług JST z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których 
mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony 
internetowe i aplikacje,

✓ instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, 
systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia, 

✓ zapewnienie na stronie internetowej JST informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego 
tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, 

✓ zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z JST w formie określonej w tym wniosku, 

✓ koszty przygotowania projektu oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

Katalog kosztów



Granty otrzyma 798 jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 
100 804 225,70 zł w tym:

• w kategorii „małego grantu” udzielonych zostanie 567 grantów na łączną 
kwotę 49 991 938,10 zł;

• w kategorii „dużego grantu” udzielonych zostanie 231 grantów na łączną 
kwotę 50 812 287,60 zł.

W Oddziałach była dokonywana ocena wniosków (kwiecień-lipiec), 
rozpatrywanie odwołań

Katalog kosztów



Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych 

potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami

Na czym polega wsparcie:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie obsługi osób ze szczególnymi 
potrzebami. Dotychczas w ramach projektu zostały opracowane projekty przyjaznych i dostępnych standardów obsługi tej grupy 
podróżnych, z którymi można się zapoznać na jego stronie internetowej, do której link znajduje się poniżej

Dla pracowników transportu zbiorowego w całej Polsce organizowane jest szkolenie „Różni podróżni – obsługa bez barier”.

W 2023 r. opracowany zostanie również poradnik zawierający treści i wytyczne dostosowania usług do potrzeb klientów o 
szczególnych potrzebach.

Kto może otrzymać wsparcie?:

Przewidziano szkolenia dla 5000 pracowników kolejowego i drogowego transportu zbiorowego

Terminy:

Ustalane są na bieżąco z uczestnikami szkolenia. Rekrutacja trwa do wyczerpania się miejsc.



Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa 
dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych 



Podstawowe informacje

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Okres realizacji projektu

01.08.2019 r. – 31.12.2023 r. 

Wartość projektu

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 64 412 973,21 zł, w tym:

z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 54 287 253,82 zł,

ze środków budżetu Państwa kwotę 10 125 719,39 zł.

Cel projektu

• Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez 
zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę 
dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 

• Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie grantowym przez uprawnione 
JST - gminy, związki i porozumienia gmin, powiaty oraz związki i porozumienia powiatów, w których nie występuje dotychczas 
usługa 
door-to-door. Usługi te będą przystępne cenowo dla osób korzystających (osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności) i 
nakierowane na wzmocnienie aktywizacji społeczno-zawodowej odbiorców. Wpływ interwencji na aktywizację społeczno-
zawodową uczestników zostanie zbadany w ewaluacji, przeprowadzonej w końcowym etapie projektu. 



Projekt 
„Ośrodek Wsparcia Architektury 

Dostępnej (OWDA)
- kompleksowe usługi w zakresie 

dostępności architektonicznej dla podmiotów 
publicznych”



Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA) to pilotażowy projekt doradczy 
realizowany przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji we współpracy z Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ARQiteka Biurem Projektowym 
Marta Kulik w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). 

Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów publicznych w zapewnieniu 
dostępności architektonicznej obiektów i ich bezpośredniego otoczenia dla osób ze 
szczególnymi potrzebami. Wsparcie to realizowane jest poprzez profesjonalny audyt, 
informacje na temat rozwiązań służących zapewnieniu dostępności lub doradztwo 
merytoryczne w tym zakresie. 

Projekt może także stanowić płaszczyznę do dyskusji na temat dostępności 
architektonicznej oraz projektowania uniwersalnego. 

Cele projektu OWDA



Fundusz rozpoczął realizację kolejnego projektu finansowanego ze środków UE. Projekt ten wpisuje się w rodzaj

wsparcia, który Fundusz realizuje już od jakiegoś czasu, a w najbliższym czasie będzie realizował w zwiększonym

wymiarze – Dostępności.

Celem głównym projektu jest wzrost wśród podmiotów publicznych świadomości oraz gotowości do realizacji inwestycji z

zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych w okresie od 03.2021 do 06.2023 u co

najmniej 450 podmiotów publicznych.

Cel zostanie osiągnięty przez wdrożenie działań wsparcia podmiotów w spełnieniu wymagań ustawy o dostępności,

uzyskany dzięki uruchomieniu pilotażowego Ośrodka Wsparcia Dostępnej Architektury (OWDA) dla podmiotów

publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych, działającego na terenie całego

kraju.

Cele projektu OWDA



Projekt OWDA skierowany jest do podmiotów publicznych wskazanych w artykule 3 ustawy  o potrzebach 
osób ze szczególnymi potrzebami

Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte zarówno obiekty użytkowane, pełniące już swoją 
funkcję, jak i obiekty będące w trakcie budowy lub na etapie planowania inwestycji. 

W ramach projektu odbyły się 4 nabory wniosków.

W czwartym naborze otrzymaliśmy 94 zgłoszenia od podmiotów publicznych z całej Polski. Spośród nich 
Zespół Rekrutacyjny ocenił 92 zgłoszenia, które przeszły pozytywną weryfikację formalną. 

W terminie do 29 listopada br. wpłynęło łącznie 58 zgłoszeń. Spośród nich, Zespół Rekrutacyjny 
zakwalifikował do udziału w projekcie 39 Podmiotów Publicznych. Pozostałe zgłoszenia, po uzupełnieniu 
braków w dokumentacji, zostaną poddane ocenie Zespołu w kolejnej turze kwalifikacji. 

Cele projektu OWDA



W drugim naborze wpłynęło łącznie 293 zgłoszenia, z czego 199 przeszło pozytywną 
weryfikację formalną. Spośród nich, Zespół Rekrutacyjny zakwalifikował do udziału w 
projekcie 50 podmiotów publicznych. Zgodnie z zasadami udziału w projekcie, pozostałe 
zgłoszenia trafiły na listę rezerwową i zostaną poddane ponownej ocenie Zespołu w 
kolejnej turze kwalifikacji. 

W trzecim naborze wpłynęło łącznie 319 zgłoszeń, z czego 314 przeszło pozytywną 
weryfikację formalną. Dodatkowo, zgodnie z zasadami udziału w projekcie, Zespół 
Rekrutacyjny ponownie ocenił podmioty, które znalazły się na liście rezerwowej z 
drugiego naboru. Łącznie oceniono 459 podmiotów.

W czwartym naborze otrzymaliśmy 94 zgłoszenia od podmiotów publicznych z całej 
Polski. Spośród nich Zespół Rekrutacyjny ocenił 92 zgłoszenia, które przeszły pozytywną 
weryfikację formalną. 

Cele projektu OWDA



W wyniku realizacji projektu uruchomiona została ogólnopolska sieć wspierająca podmioty publiczne w

spełnieniu wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi

potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) w zakresie dostępności architektonicznej.

Działania ośrodka dotyczą wsparcia dostępności konkretnych inwestycji i współpracy z podmiotami

publicznymi, jako inwestorami.

W ramach projektu funkcjonuje kilka stopni wsparcia, uzależnionych od jego zakresu i poziomu

trudności.

Jednym z elementów struktury jest Zespół Konsultantów Dostępności

Cele projektu OWDA
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