
Uchwała nr 39/19 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 19 marca 2019 r. 

 
w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich 
realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512), w związku z art. 35 ust. 1 pkt 5, 6, 8 i ust. 2 ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354) – uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 

1. Określa się zadania, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. 

2. Rodzaje zadań, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość środków przeznaczonych  
na ich realizację określa załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Ludwik Rakowski 
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Uzasadnienie 

W art. 35 ust. 1 pkt 5, 6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (zwanej dalej ustawą) określono 
zadania samorządu województwa, realizowane w jej ramach. Należą do nich, m. in.: 

1) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. –  Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku 
z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, 

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, 

3) dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy sejmik województwa w formie uchwały określa zadania, na 
które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy, Rada Ministrów wydała rozporządzenie z dnia 13 maja 
2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Prezes Zarządu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując zapisy 
rozporządzenia, pismem z dnia 11 lutego 2019 r., dokonał podziału środków przypadających 
samorządom wojewódzkim (znak pisma: DF.WSA.54.2019.w.IWR). W załączniku do pisma 
określono wysokość środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 982 748,00 zł (słownie złotych: 
dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem 
00/100). 

W 2018 roku do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęły 22 wnioski na 
dofinansowanie robót budowlanych w 2019 r. Pozytywną ocenę formalną przeszło 15 
wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania w wysokości 7 443 134,26 zł 
(słownie złotych: siedem milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści cztery 
26/100). Obecnie trwają wizje lokalne planowanych we wnioskach inwestycji dokonywanych 
przez członków Zespołu ds. weryfikacji wniosków. 

Ponadto, realizując uchwałę: 

- nr 67/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Sierpeckim 
umowy na realizację w latach 2018-2019 zadania pn.: „Modernizacja budynku DPS  
w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na 
całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja przepompowni ścieków wraz  
z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej”, oraz zgodnie z zawartą umową należy 
przeznaczyć na realizację ww. zadania w 2019 r. kwotę w wysokości 200 000,00 zł (słownie 
złotych: dwieście tysięcy 00/100). 

- nr 118/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Piaseczyńskim 
umowy na realizację w latach 2018-2019 zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku 
Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach impulsem powstania pierwszego w Powiecie 
Piaseczyńskim Środowiskowego Domu Samopomocy”, oraz zgodnie z zawartą umową 
należy przeznaczyć na realizację ww. zadania w 2019 r. kwotę w wysokości 1 643 443,59 
zł (słownie złotych: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści trzy 
59/100), 

- nr 151/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Fundacją Odzyskać 
Radość umowy na realizację w latach 2018-2020 zadania pn.: „Ośrodek rehabilitacji 
społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Przy Dworze” w Bogurzynie”, oraz zgodnie 
z zawartą umową należy przeznaczyć na realizację ww. zadania w 2019 r. kwotę 
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w wysokości 2 181 587,89 zł (słownie złotych: dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy 
pięćset osiemdziesiąt siedem 89/100), 

- nr 152/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze Stowarzyszeniem 
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” umowy na realizację 
w latach 2018-2019 zadania pn.: „Modernizacja węzła cieplnego oraz instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 
ze Sprzężoną Niepełnosprawnością”, oraz zgodnie z zawartą umową należy przeznaczyć 
na realizację ww. zadania w 2019 r. kwotę w wysokości 115 640,97 zł (słownie złotych: sto 
piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści 97/100). 

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania zadań na realizację robót budowlanych  
w 2019 r. (w tym umów wieloletnich z kwotą dofinansowania w 2019 r.) wynosi 
11 583 806,71 zł (słownie złotych: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące 
osiemset sześć 71/100). 

Proponuje się Sejmikowi Województwa Mazowieckiego przeznaczyć na dofinansowanie 
robót budowlanych kwotę w wysokości 5 539 248,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 
pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem 00/100), co stanowić będzie 
ok. 48% wnioskowanego dofinansowania zadań w 2019 r. 

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca  
2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, w 2018 r. zostały podpisane aneksy do 
umów na dofinansowanie kosztów działania 7 zakładów aktywności zawodowej (zwanymi 
dalej ZAZ) w 2019 r. na kwotę 5 500 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy 
00/100). 

Ponadto z uwagi na zawarte umowy dotyczące utworzenia w 2019 r. nowych ZAZ, 
zasadnym jest zabezpieczenie kwoty w wysokości 643 500,00 zł (słownie złotych: sześćset 
czterdzieści trzy tysiące pięćset 00/100) na działalność tych zakładów w 2019 r. 

W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć na dofinasowanie kosztów tworzenia  
i działania ZAZ w 2019 r. kwotę 6 143 500,00 zł (słownie złotych: sześć milionów sto 
czterdzieści trzy tysiące pięćset 00/100). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r.  
w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, samorząd województwa może 
zlecić organizacjom pozarządowym, w formie otwartego konkursu ofert, realizację zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgodnie z uchwałą  nr 157/18 Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego z dnia 16 października 2018 roku w sprawie „Rocznego 
programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” przewiduje się zlecić ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizację 7 rodzajów zadań, tj.: 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego 
wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych, 
aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby; 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób 
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio 
zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących 
procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności 
lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz 
niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami 



4 

 

niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy 
w procesie ich rehabilitacji; 

 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:  

a) mają na celu nabywanie, podtrzymywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, 

b) rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób 
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością 
intelektualną, 

c) usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z autyzmem 
i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych 
środowiskach; 

 organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób 

niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez: 

a) doradztwo zawodowe, 

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej, 

c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, 
mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania 
w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 

 organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych 
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych 
dziedzinach; 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-
przewodników; 

 świadczenie usług wspierających, które maja na celu umożliwienie lub wspomaganie 
niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji 
osobistej. 

W związku z powyższym proponuje się przyznać na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pozostałe środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. kwotę w wysokości 1 300 000,00 zł (słownie 
złotych: jeden milion trzysta tysięcy 00/100). 

  


